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FOR ALLE VG3 ELEVENE 
 
Elevene på VG3 får låne lærebøker på skolen. 
 
Trøndelag fylke har en pc-ordning der elevene eier pc’en selv. Elevene kan ta med seg en 
pc som må oppfylle noen minstekrav eller kjøpe en ny av fylkeskommunen til redusert 
pris. For mer informasjon, se Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside under «Elev-
pc». 
 
Elevene kan søke Lånekassen om stipend og lån. Alle kan søke om utstyrsstipend, det er 
ikke behovsprøvd. 
 
Stipendbeløpet varierer ut fra utdanningsprogram og behovet for annet utstyr: 
 
Kr 1118:  Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse 
Kr 1681:   Helse- og oppvekstfag 
Kr 4603:  Idrettsfag 
 
I samsvar med Datatilsynets bestemmelser orienteres elever og foresatte med dette om 
at skolen fører personregister over samtlige elever, og at det er anledning til å benytte 
innsynsretten, jfr. Personregisterloven § 7. 
 
Dette utstyret må du skaffe deg selv: 

VG3 IDRETTSFAG  
• Ringpermblokk, linjerte og med ruter, skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Arbeidsbok 2 knyttet til treningslære 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Elevene må ha tilgang til utstyr, klær og sko som er nødvendig i forhold til 

undervisning i ulike idretter og vinterfriluftsliv 
• Hengelås til bokskap og utstyrsskap 

VG3 STUDIESPESIALISERING  
• Ringperm, ringpermblokk, linjert og med ruter, skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• De som skal ha realfag, trenger en enkel kalkulator. Merke avtales etter skolestart 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart  

 
 

VG3 HELSE OG OPPVEKSTFAG M/STUDIESPESIALISERING   
 

• Ringperm, ringpermblokk, linjert og med ruter, skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• De som skal ha realfag, trenger en enkel kalkulator. Merke avtales etter skolestart 
• Minnepenn minst 4GB 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart  
• Må ha bankID ifm politiattest 
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En gruppe elever vil få tilbud om opphold i et europeisk land. Elevene må regne med å 
betale kostpenger maks kr 250 pr dag. I tillegg må du dekke reise til/fra Værnes selv. 
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